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INFORME AIN 2022-2578 

Assumpte: Proposta de resolució dictada en compliment del previst a la disposició 
final cinquena de l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals, en relació a 
l’establiment d’espais on els animals de companyia poden anar sol ts, i les zones 
d’usos compartits en les quals, en horaris determinats, els animals de companyia 
poden anar sense lligar. 

Sol·licitant: Gerència de Recursos  

Lletrada consistorial:  Anna Aguilar Camprubí 

 

 

I- OBJECTE 

Aquest informe té per objecte la proposta de resolució dictada en compliment del 
previst a la disposició final cinquena de l’Ordenança de protecció, tinença i venda 
d’animals, en relació a l’establiment d’espais on els animals de companyia poden anar 
solts, i les zones d’usos compartits en les quals, en horaris determinats, els animals de 
companyia poden anar sense lligar. 

 

II- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

Arran de la modificació recent de l’Ordenança de protecció, t inença i venda d’animals 
(OPTVA), aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 25 de 
novembre de 2022, la disposició final cinquena d’aquesta ordenança estableix que 

 

“Per resolució d’Alcaldia o de l’òrgan en qui delegui, s’han d’establir els espais 

reservats per als animals de companyia on aquests poden anar solts, així com 

les zones d’ús compartit, en les quals, en horaris determinats, els animals de 

companyia poden anar sense lligar, amb un espai mínim a cada barri per al seu 

lleure i bon desenvolupament social”. 

 

La proposta de resolució que s’informa incorpora dos annexos: el primer es titula 
“àrees per a gossos”; i el segon “zones d’usos compartits en franges horàries”.  

Pel que fa a l’annex I, i d’acord amb l’establert a la disposició final cinquena de 
l’OPTVA, entenem que s’està referint a les zones d’ús compartit on els animals de 
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companyia poden anar sense lligar, i no pas a zones d’ús exclusiu per a gossos. Per 
evitar confusions, convindria modificar el títol de l’annex I en aquest sentit. D’altra 
banda, també caldria aclarir el significat de la columna “qualificació” i les diverses 
possibilitats que inclou (AG, AEG), tot això en virtut del principi de seguretat jurídica.  

Quant a l’annex II, creiem que la forma de descriure els horaris d’ús compartit pot 
resultar en determinats casos confús, especialment pel que fa a la columna “horaris 
especials”. Caldria, en aquest sentit, intentar utilitzar una tècnica d’explicació dels 
horaris per tal de garantir la màxima claredat i seguretat jurídica per a les persones 
usuàries. 

 

III- TERMINI PER DICTAR LA RESOLUCIÓ I ÒRGAN COMPETENT 

En virtut de la disposició final primera de l’Ordenança de 25-11-2022 de modificació de 
l’OPTVA, aquesta resolució s’ha de dictar en un termini màxim de tres mesos comptats 
des de la seva aprovació. 

L’òrgan competent per a dictar la resolució és l’Alcaldia, o l’òrgan en qui delegui. 

 

IV- CONCLUSIONS 

S’INFORMA FAVORABLEMENT la proposta de resolució, sens perjudici de les 
propostes de millora realitzades a l’apartat II. 

 

    Vist i plau 

 

 

                                                                                                 
Anna Aguilar Camprubí                                             Joan-Anton Rodríguez Franco 
  Lletrada consistorial                                            Director de l’Àrea de Règim Jurídic 
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